Referat af dagplejens forældrebestyrelsesmøde d. 14.
januar 2016

Deltagere: Luise Sørensen, Karen Nielsen, Tonny Kistvad, Susanne
Ravnborg, Jytte Kristensen, Jonna Hansen, Jeanette Barrett, Bente
Bente Fogh
Afbud: Birgit, Kirsten, Christina, Trine

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Opfølgning fra sidste møde
Punkt er sat på dagsorden om forældremøde
3. Nyt fra formanden
Intet til dette pkt.
4. Nyt fra kontoret
 Billede af bestyrelsen udsættes til fremmødet er større blandt forældrene
 Daniel udtrådt af bestyrelsen – Trine indtræder
 Legestuelokale i Arden er meget snart er klar til at blive taget i brug. Vi
håber på det sker i starten af uge 4. Der skal laves nye legestuegrupper med
3 dagplejere i hver og en ugedag til temadagplejerne.
 Kulturuge 17 - hvad skal dagplejebørnene ? Der bliver tilbud om koncert
med Michael Bach for alle dagplejebørn i samarbejde med
børnebibliotekerne, samt lokale initiativer fx, drager, lygter, billeder mv.
 Dagplejens souschef har opsagt sin stilling ved udgangen af januar 2016.
 Der er ansat 154 dagplejer og de passer i januar måned indmeldt 602 børn.
Vi har trukket yderligere en opsigelse tilbage Hobro, da en skal gå på barsel
til foråret.
 Der har været udført ca 10 tilsyn hos alle dagplejere i 2016.
5. Økonomi
Vedlagt som bilag er en forbrugsoversigt for 2015
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Børnetallet var 600 børn i 2015 i gennemsnit. 2015 var præget af mange varsler om
afsked, grundet nedgang i børnetallet, hvilket har påvirket økonomien.
Dog ser det foreløbige regnskab ud til at dagplejen går ud af 2015 med et overskud
på driften.
Regnskab med tages til bestyrelsen, når det er afsluttet.
Normeringen for 2016 er på gennemsnitlig på 619 børn.
6. Evaluering af de politiske mål for 2015 samt gennemgang af første halvdel
af 2016 skal byde på af opgaver i dagplejen.
Vedlagt som bilag er dagplejens bidrag til evaluering af de politiske mål
Bente vil gennemgå målene for 2016 – første halvår.
 Implementering af læreplaner sker dels ved aftenmøde og kursusdag for alle
medarbejdere i juni
 It ambassadører – skal have yderligere kursus
 Opstart af nye legestuegrupper i Arden
 Tværfagligt samarbejde i distrikterne – mål at sikre en tidlig indsat,, som er
lokalt forankret.
 Kulturuge uge 17 – tværkommunalt projekt
 Grundlæggende første hjælp afholdes 3 kurser i foråret.
Bestyrelsen drøfter kommende tiltag i områderne, herunder udsigt til ny
daginstitution i Assens området, hvor der er planer om at etablere legestuelokale
og evt småbørns stue.
Bestyrelsen tilbyder en repræsentant til i byggeudvalget til Assens, da det
kommende byggeri er relevant for dagplejen.
Bente tager kontakt til Nina Hæsum – fagchef for at høre om mulighederne.
7. Forældremøde til efteråret.
Der har været opslag på facebook med opfordring til at komme med forslag til
emner til generalforsamlingen. Der laves opfølgning på dette.
Der var forslag om Lola Jensen fra godmorgen tv og Lise Fauerskov Hastrup som
har undervist dagplejerne i økologisk mad og forfatter Christina Tatarczuk.
Bestyrelsen beslutter at hyre Christina Tatarczuk se hendes hjemmeside
:Happylife.dk mammac eller hendes facebok gruppe
Bente kontakter Christina for at aftale om forældremøde i efteråret.
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8. Lukket møde
Intet til dette pkt.
9. Eventuelt
10. Næste møde 7. marts i Mariager
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